
„Klid všude. Slunce lije na peron své jarní proudy. Chvíle ospalá 

v zapadlém nádraží, kdy tichý den průzračný nad širokým obzorem. 

Tu čekám samoten a vyhlížím na louky sluncem zatopené, v nich 

skupiny olší v dálku tratí se a potok zpola vyschlý pod mostem 

se blýská, jako střepy zrcadla.” 

Antonín Sova 

 

 

Sdružení Arachne, z. s., pořádá biologické soustředění 

„Za rozkvetlými sopkami Českého středohoří“ 
v termínu 27. dubna – 2. května 2018 

 
 

Na co se můžeš těšit? 
Letos se s jarním soustředěním podíváme do krajiny sopek a stepí Českého středohoří. 
Přespávat budeme na terénní stanici Katedry botaniky PřF UK v malebné vesnici Velemín. 
Program bude sestávat především z přírodovědných exkurzí do okolní rozmanité přírody, 
několika přednášek a malých skupinových biologických projektů. Opomenuty nebudou ani 
různé vypečené hry. 

Kdy a kde se sejdeme? 
Můžeš jet společně s námi z Prahy, přistoupit po cestě do vlaku nebo dorazit samostatně 
přímo do Velemína po 18. hodině (dům čp 142 – mapa). 
Společná cesta: 
Sejdeme se pátek 27. dubna v 15:35 v prostoru před pokladnami na Hlavním nádraží v Praze. 
Pojedeme následujícím spojem: 

 
 Praha, Hl. n.  15:51 R 682 Střekov 
 Lovosice 16:57 17:02 Bus 552663 127 
 Velemín 17:17 
 
Objekt je asi 300 metrů od autobusové zastávky. V případě jakýchkoli problémů s trasou nebo 
hledáním místa určení neváhej zavolat Lukášovi Janošíkovi na číslo 735 519 965. 

Jak se budeme stravovat? 
V pátek zajišťujeme až večeři, takže se ti určitě bude hodit nějaká dobrota, nejlépe vlastní 
výroby, o kterou by ses mohl podělit s ostatními. Další dny se bude na základně vařit 
minimálně jedno teplé jídlo denně. Zbytek bude zajištěn formou balíčků. Na objektu se nachází 
kromě sporáku i mikrovlnná trouba a lednice. 

Co mám mít s sebou? 
Spát budeme na matracích ve vlastních spacácích. Rozhodně si vezmi občanský průkaz, 
průkazku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), menší batůžek a lahev na 
celodenní výlety, oblečení, které se může umazat, pohodlné a pevné boty na delší túry, 
pláštěnku, deštník, či jiné adekvátní vybavení do deště, přezůvky, šátek, baterku, sladkost či 
slanost na dlouhé večery, zápisník a psací potřeby. Máš-li, vezmi si i lupu či dalekohled, 
případně jiné potřeby do terénu dle tvého uvážení. Vítané jsou také hudební nástroje 

https://mapy.cz/s/KocE


a zpěvníky. Nezapomeň na vytištěnou a podepsanou přihlášku a peníze na účastnický 
poplatek. 

Kdy setkání skončí? 
Objekt opustíme ve středu 2. 5. dopoledne, pěšky dojdeme Oparenským údolím do Malých 
Žernosek, odkud pojedeme do Prahy následujícím vlakem: 

 
Malé Žernoseky  13:17 Os 6915 
Praha-Holešovice 15:11  

 
Stejně jako při cestě na akci si sám naplánuj, jestli s námi pojedeš do Prahy, nebo se odpojíš 
někde po cestě. 

Pro koho je akce určena? 
Akce Za rozkvetlými sopkami Českého středohoří je určena pro středoškolské studenty. 
Kapacita ubytování je 20 míst, proto s přihlašováním neotálej. Přihlásit se můžou i studenti 
prvního ročníku VŠ, nicméně středoškoláci před nimi mají přednost. 

Kolik to bude stát? 
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat grant MŠMT, účastnický poplatek pro 
středoškoláky nepřesáhne 650 Kč. Na vysokoškoláky se grant nevztahuje, jejich poplatek 
bude nejvýše 850 Kč. Platit se bude v hotovosti až při příjezdu na akci. 

Jak se mohu přihlásit? 
Pokud s námi chceš jet, nejpozději do 20. dubna 2018 vyplň účastnický formulář. Tvoji účast 
Ti potvrdíme emailem. Na soustředění pak s sebou přivez vytištěnou a podepsanou 
závaznou přihlášku, kterou nalezneš níže! 
 
Jestliže se můžeš zúčastnit jen části soustředění (např. víkend), určitě nám to dej vědět ve 
formuláři! Avšak pokud bude zájemců mnoho, dostanou přednost ti, kteří s námi pojedou na 
celou dobu.  
 
Pokud potřebuješ, můžeme ti, jako Sdružení Arachne, z. s., poskytnout omluvenku do školy 
na dny, kdy probíhá soustředění.  

Kontakt na organizátory 
Máš-li dotaz či připomínku, neváhej nás kontaktovat na e-mailu prihlasky@arach.cz, 
případně volej Lukášovi Janošíkovi (hlavní vedoucí, +420 735 519 965). 

 
 

Těší se na tebe: 
Zbojník, Evča, Jirka, Klára, Majda, Marky, Vašek2 a Kdovíkdoještě. 

  

https://docs.google.com/forms/d/13AdJLOWVxZjpadjzov25LfkC4vVJO7rpX3nRZ6F525o/viewform?edit_requested=true


Závazná přihláška na biologické soustředění 

„Za rozkvetlými sopkami Českého středohoří“ 

(27. dubna – 2. května 2018) 

 

 

 

Já, ....................................................................., se závazně přihlašuji na soustředění 

„Za rozkvetlými sopkami Českého středohoří“ (27. dubna – 2. května 2018) 

organizované Sdružením Arachne, z. s. 

 

Adresa: 

 

Datum narození: 

 

Poznámky (užívané léky, potravní či zdravotní omezení, na která by měl být brán zřetel 

atd.): 

 

 

Telefonické spojení na rodiče v době setkání (platí i pro starší 18 let):  

 

 

 

Podpisem níže potvrzuji správnost uvedených údajů a rovněž souhlasím se 

zpracováním svých osobních údajů a případným zveřejněním fotografií s mojí osobou 

pro potřeby Sdružení Arachne, z. s. Beru tímto také na vědomí, že organizátoři akce 

nezajišťují ani nejsou zodpovědní za dopravu účastníků na místo a z místa konání 

akce „Za rozkvetlými sopkami Českého středohoří“. 

 

Datum a podpis přihlašovaného: 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce (v případě, že přihlašovaný ještě nedosáhl věku 

18 let): 


